FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Stiinte Juridice Economice si Administrative, Craiova
Departamentul de Stiinte economice

Finante
Master

Finanţe şi Administraţie publică europeană

Evaluări şi raportări în contabilitatea financiară
2.5Semestrul

II

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
94
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Număr de credite
6

DA

2
28
ore
32
18
38
3
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de contabilitate financiară
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare
multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la
seminarului/laboratorului
Internet, dar şi la videoproiector.

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor legate de domeniul contabilităţii în context naţional
 Aplicarea cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul contabilităţii
 Crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul contabilităţii în vederea susţinerii
procesului de fundamentare a deciziilor
 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază specifice Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
 Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază specifice Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
 Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
 Analiza comparativă şi evaluarea critică a conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene şi IFRS
 Dezvoltarea unor aptitudini bazate pe utilizarea raţionamentului profesional în procesul de fundamentare a opţiunilor contabile
în vederea aplicării celor mai adecvate tratamente contabile conforme cu IFRS
 Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază privind elaborarea şi dezvoltarea strategiilor şi politicilor contabile ale
entităţilor economice
 Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru elaborarea şi dezvoltarea strategiilor şi politicilor
contabile ale entităţilor economice

Competenţe
transversale




Fundamentarea şi asumarea de strategii economice, în condiţii de responsabilitate şi autonomie
Dezvoltarea capacităţii de analiză şi raportare a situaţiei financiar-contabile a entităţii economice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Analiza comparativă a principalelor probleme de natură contabilă, din perspectiva
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

reglementărilor naţionale, precum şi în contextul aplicării standardelor internaţionale.
Identificarea elementelor comune şi deosebirilor existente între tratamentele contabile
specifice reglementărilor naţionale, pe de o parte, şi IFRS, pe de altă parte.
Însuşirea de către masteranzi a problematicii specifice celor mai reprezentative standarde
internaţionale, având ca reper (element de comparaţie) tratamentele contabile conforme cu
directivele europene. Furnizarea unui suport informaţional pentru utilizarea raţionamentului
profesional la rezolvarea problemelor de natură contabilă.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Tema nr.1
Sistemul contabil românesc în context European şi internaţional
Tema nr.2
Recunoaşterea şi evaluarea structurilor situaţiilor financiare individuale
Tema nr.3
Criterii de recunoaştere şi evaluare a activelor în situaţiile financiare:
- active imobilizate necorporale
- active imobilizate corporale
- stocuri
- trezorerie
Tema nr.4
Criterii de recunoaştere şi evaluare a pasivelor în situaţiile financiare
- capitaluri
- terţi
Tema nr.5
Criterii de recunoaştere şi evaluare a cheltuielilor şi veniturilor
Tema nr.6
Particularităţi privind evaluarea şi recunoaşterea structurilor patrimoniale
în situaţiile financiare consolidate
Tema nr.7
Măsurarea performanţelor întreprinderii: dimensiuni ale analizei situaţiei
financiare întocmite şi prezentate de agenţii economici conform noilor
reglementări contabile conforme cu Directiva a IV-a şi a VII-a a
Comunităţii Economice Europene
TOTAL

Metode de predare
Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.
Cursul va fi interactiv, masteranzii fiind
atraşi în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în procesul de
predare (clasice/moderne)
Metode de transmitere şi însuşire de
cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea, descrierea, instructajul) şi
conversative
(conversaţia
euristică,
discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura
independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă (observarea
sistematică şi independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor;
- instruire programată şi învăţare asistată
de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări
practice);

Observaţii
2
6
6

2

4
6

2

28

Bibliografie
1. Feleagă L, Feleagă N. – Contabilitate financiară: o abordare europeană şi internaţională, vol. 1, Editura Economică, Bucureşti, 2011.
2. Gîrbină M., Bunea Ş. – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS – IFRS, vol. 1-2, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010.
3. Gîrbină M., Bunea Ş. – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS – IFRS, vol. 3, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008.
4. Hennie Van Greuning – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. Ghid practic, Editura Irecson, Bucureşti, 2007.
5. Iacob, C – Evaluări şi raportări în contabilitatea financiară, Note de curs (se vor pune la dispoziţie în format electronic, gratuit)
6. Iacob, C – Contabilitate consolidată, Editura Universitaria, Craiova, 2011
7. Ristea M. (coordonator) – Contabilitatea societăţilor comerciale, Editura universitară, Bucureşti, 2009.
8. Ristea M., Dumitru C.G. – Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005.
9. IASB – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.
10. OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare,
Monitorul Oficial nr.766 bis / 2009.
11. OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, Monitorul Oficial nr.
687/2012.

8.2 Seminar/laborator
Conţinutul şi caractersiticile componentelor situaţiilor
financiare individuale (Bilanţul contabil şi poziţia financiară a
întreprinderii; Contul de profit şi pierderi şi performanţele
întreprinderii)
Aspecte generale privind grupurile de societăţi şi consolidarea
conturilor
Metode şi tehnici de consolidare a conturilor
Recunoaşterea impozitelor amânate
Retratările de omogenizare a activelor şi provizioanelor pentru
riscuri şi cheltuieli reflectate în situaţiile financiare
Conversia conturilor societăţilor străine
Ajustarea conturilor reciproce între societăţi şi eliminarea
operaţiilor interne grupului
Eliminarea titlurilor de participare şi distribuirea capitalului
propriu
Evaluarea titlurilor de participare în condiţiile modificării
statutului juridic al societăţii şi contabilizarea acestora
Modificarea statutului juridica al societăţii prin intermediul
fuziunilor, divizărilor şi lichidărilor
Contabilitatea creativă între imaginea fidelă şi frauda fiscală
Total

Metode de predare

Observaţii
2 ore

La fiecare seminar, se vor face
purta discuţii conform tematicii şi
se vor susţine referate în cadrul
tematicii dezbătute

2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
6 ore
2 ore
28

Bibliografie
1. Feleagă L, Feleagă N. – Contabilitate financiară: o abordare europeană şi internaţională, vol. 1, Editura Economică, Bucureşti,
2011.
2. Gîrbină M., Bunea Ş. – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS – IFRS, vol. 1-2, Editura CECCAR, Bucureşti,
2010.
3. Gîrbină M., Bunea Ş. – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS – IFRS, vol. 3, Editura CECCAR, Bucureşti,
2008.
4. Hennie Van Greuning – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. Ghid practic, Editura Irecson, Bucureşti, 2007.
5. Iacob, C – Evaluări şi raportări în contabilitatea financiară, Note de curs (se vor pune la dispoziţie în format electronic, gratuit)
6. Iacob, C – Contabilitate consolidată, Editura Universitaria, Craiova, 2011
7. Ristea M. (coordonator) – Contabilitatea societăţilor comerciale, Editura universitară, Bucureşti, 2009.
8. Ristea M., Dumitru C.G. – Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, Bucureşti, 2005.
9. IASB – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.
10. OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare,
Monitorul Oficial nr.766 bis / 2009.
11. OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,
Monitorul Oficial nr. 687/2012.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei a fost structurat pornind de la experienţa generată de stagiile de practică realizate în anii anteriori de către
studenţi la nivelul unor entităţi economice. La discuţiile legate de stabilirea conţinutul formativ al disciplinei au participat specialişti
practicieni în domeniul contabilităţii, urmărindu-se identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

1

0

%

Referat

2

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departament

